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Introdução

Estado de São Paulo

São Paulo e Rio de Janeiro, os estados com as maiores taxas
de roubos de cargas do país, continuam aumentando suas
estatísticas. Os dois estados são juntos responsáveis por 87%
dos roubos de cargas nacionais. Este relatório apresenta dados
referentes aos roubos no segundo trimestre deste ano no país,
com enfoque nessas duas regiões.

O Estado de São Paulo possui uma população de 44,8 milhões
de pessoas, compondo 21,7% da população do país. Seu
PIB atinge R$ 1,86 trilhões, o correspondente a 32% do PIB
nacional. No segundo trimestre deste ano, o estado atingiu
2655 casos de roubos de carga, um aumento de 18% em
relação ao segundo trimestre de 2016. No acumulado ano,
foram registrados 5417 eventos, um aumento de 23%.
As regiões que registraram os maiores aumentos foram São
José do Rio Preto (400%), Bauru (62%), Araçatuba (50%) e
Grande São Paulo (40%).

São Paulo — Incidentes Segundo Trimestre,
2016 e 2017
Região
Capital
Grande São Paulo
Araçatuba
Bauru

T2-2016

T2-2017

Variação
Percentual

1284

1415

10%

502

703

40%

2

3

50%

13

21

62%

Campinas

126

166

32%

Piracicaba

81

81

0%

3

2

33%
-17%

Presidente Prudente
Ribeirão Preto

52

43

Santos

97

110

13%

São José do Rio Preto

2

10

400%

São José dos Campos

52

69

33%

Sorocaba

32

32

0%

2246

2655

18%

Todo o Estado

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
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No estado, oitenta por cento dos roubos ocorrem na Capital e
Região Metropolitana.
Os roubos com ameaça direta do motorista correspondem a
93% dos casos.

Brasil — Roubos por Regiões,
Rio de Janeiro T2-2016 & T2-2017
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

2016

rte
No

err
an
a
Re
giã
oS

eN
Flu oro
mi est
ne
ns e
e

ns
e
ine
lum
Su
lF

eró
ie
do Reg
s L i ão
ag
os
Nit

Flu Baix
mi ad
ne
ns a
e

Ca
pit

al

0

2017

Fonte: Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro

As rodovias de maiores incidências de roubos de cargas são a
Dutra, BR-040 (Washington Luis) e Arco Metropolitano. Nas vias
urbanas, destacam-se a Av Brasil, Estrada do Camboatá e Av
Martin Luther King, Jr.
Noventa por cento dos roubos são de cargas com valor de até
100 mil reais (aproximadamente 32 mil dólares).
Os produtos mais roubados são Alimentos & Bebidas, Bebidas
Alcoólicas, e Tabaco.

No estado, 52% dos casos ocorrem quando a carga está em
trânsito, em área urbana.
Os produtos mais roubados são Alimentos & Bebidas, Bebidas
Alcoólicas, Tabaco, e Eletrônicos.

Oitenta e seis por cento dos casos ocorrem em área urbana.
Em 85% dos casos, os números de autores do crime variam
entre 1 e 3 pessoas.
Em 53%, os roubos ocorrem pela manhã.
As rodovias de maiores incidências são Dutra, Anhanguera,
Bandeirantes e Regis Bittencourt.

Estado do Rio de Janeiro
O Estado do Rio de Janeiro possui uma população de 16,7
milhões de pessoas, 8,1% da população do país. Com um
PIB de R$ 671,08 bilhões, ele é responsável por 11,6% do PIB
nacional. No segundo trimestre deste ano, o estado atingiu 3253
casos de roubos de carga, um aumento de 51% em relação ao
mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, foram
registrados 5178 eventos, um aumento de 25%.
As regiões que apresentaram maior taxa de crescimento foram
Niterói e Região dos Lagos (113%) e a Capital (84%). Na região
de Niterói, tem se destacado a região de São Gonçalo.
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Nos últimos meses, as quadrilhas se reorganizaram para roubar
cargas. Fatiaram entre si os territórios de atuação. Surgiu
uma nova figura na hierarquia do crime, o “gerente do roubo
de carga”, que organiza os processos de descarregamento e
distribuição. Algumas comunidades são usadas como base,
onde é montado um esquema de segurança para o rápido e
seguro transbordo da carga, e a partir da onde se organiza
uma rede de distribuição, funcionando como um cross docking.
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O descarregamento das cargas dentro das comunidades é
feito entre 15 e 20 minutos. Elas são repassadas para carros
ou pequenas vans que já estão aguardando dentro das
comunidades para pegar os produtos, cujo destino são os
pequenos vendedores locais. Os produtos que não são levados
pelos “coiotes” (pequenos transportadores do material roubado)
são repassados para ambulantes, que em menos de duas horas
depois do roubo, já estão vendendo os produtos nas ruas da
cidade.
Na abordagem, a utilização do jammer não é comum. Tem
sido muito usado o simulacro/réplica de pistola e fuzil pelos
criminosos. Cada vez mais, menores de idade estão sendo
usados pelas gangs nos crimes.
Recursos como o whats app, é usado pela polícia no combate
ao crime, mas também usado pelos criminosos na distribuição
das mercadorias. Os produtos roubados são anunciados para a
venda em grupos do aplicativo.
O policiamento no estado foi reforçado com a chegada de um
contingente da Força Nacional e da Polícia Federal. Porém, até o
momento resultados não estão sendo sentidos.

Considerações Gerais
Os produtos mais roubados no país, no segundo trimestre
do ano, foram: Diversos, Alimentos e Bebidas, Eletrônicos, e
Tabaco.

Brasil — Roubos por Tipos de
Productos, T2-2017
11%
10%
6%

24%

5%
5%
4%
2%
2%
2%

27%

Diversos 27%
Alimentos & Bebidas 24%
Eletrônicos 11%
Tabaco 10%
Agro 6%
Bebidas Alcoólicas 5%
Construção & Industrial 5%
Casa & Jardim 4%
Cuidados Pessoais 2%
Farmacêuticos 2%
Veículos & Autopeças 2%
Vestuário & Calçados 2%

2%

O tipo de evento mais comum é o roubo. A ameaça direta do
motorista com uso de armamento é responsável por 85% dos
casos. Em seguida, vem a tentativa, com 9% e a invasão, com
4%.

sensitech.com

Brasil — Roubos por Tipo de Evento
T2-2017

Roubo 85%
Tentativa de roubo 9%
Invasão 4%
Desvio 1%
Furto 1%

85%

9%
4%
1%
1%

A maior parte dos incidentes ocorre em áreas urbanas, quando
a carga está em trânsito. O período da manhã tem sido o de
maior atividade dos criminosos.
O estado de Goiás apresentou, em 2016, um crescimento
de 32% nos roubos de carga em relação ao ano anterior,
tendo totalizado 600 incidentes. Em 2017, os registros
continuam crescendo. Os principais alvos na região são grãos
e combustível, seguidos de defensivos agrícolas e gado. As
regiões de maiores incidências são: Anápolis, Goiânia Itumbiara,
Rio Verde, Jaraguá. Na região de Anápolis, a líder do estado,
destacam-se os roubos de fármaco-químicos. Nas regiões sul e
sudeste do estado, destacam-se os produtos do Agronegócio
(fertilizantes, defensivos e soja).
O Espírito Santo é um estado pequeno e não se destaca nos
roubos de cargas. Em 2016, os roubos cresceram 21% em
relação ao ano anterior, tendo totalizado 86 eventos. Já nos
primeiros meses deste ano, os números mostraram redução
das ocorrências. As regiões de maiores incidências são a
Grande Vitória (Capital, Serra e Cariacica) e no sul do estado,
Cachoeiro de Itapemirim. Os produtos mais roubados são
cigarro, cerveja e café. A maior preocupação do estado é o
transbordamento, para dentro de sua região, de quadrilhas que
atuam no norte do estado do Rio de Janeiro, em regiões como
Macaé e Silva Jardim.
Em 2016, o estado de Santa Catarina apresentou crescimento
de 60% na taxa de roubos em relação ao ano anterior,
totalizando 258 eventos. Neste ano, até o mês de junho, o
estado tem mantido o mesmo ritmo do ano anterior. As regiões
mais atingidas por este tipo de crime são o Vale do Itajaí e a
região norte do estado. Os produtos mais visados são carne,
bebidas e polipropileno. A Secretaria de Segurança do Estado
anunciou que até o final do ano deve ser criada uma divisão
especializada em roubo de carga.
No Rio Grande do Norte, tem se destacado os roubos de
carros-fortes. Em 2016, registraram-se 2 eventos. Contudo,
até junho deste ano, já foram registradas 5 ocorrências, um
aumento de 150% no estado. Extremamente violenta, esta
modalidade de crime tem alta taxa de morte e feridos, incluindo,
criminosos, vigilantes e terceiros.
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Na região Norte do país, o roubo de carga também tem
crescido nos rios, que são o principal meio de transporte da
região Amazônica. Os chamados “ratos d´água” ou piratas,
atacam geralmente à noite, em grupos e usam barcos menores
e velozes. Seus principais alvos são combustíveis e eletrônicos
da Zona Franca de Manaus (pólo industrial). Do prejuízo de 100
milhões (em mercadorias) por ano para as empresas que fazem
transporte de carga pelos rios da Amazônia, 70% se referem a
roubos de combustível. Metade dos incidentes ocorre no trecho
Manaus – Porto Velho. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores
em Transportes Aquaviários do Amazonas (Sintraqua), neste
trecho e no trecho Manaus-Belém, os roubos cresceram 300%
entre 2015 e 2016. No Pará, o Estreito de Breves é a região
mais perigosa, onde são registrados de 2 a 3 ataques por dia.
Relata-se que 71% dos casos ocorrem em regiões onde não há
nenhum sistema de comunicação disponível e que é comum o
envolvimento da tripulação nos casos. A pirataria na região tem
forte ligação com o tráfico internacional de drogas.

Considerações Finais
As estatísticas mostram o aumento de roubos de carga no
país. Poucos são os estados que registram diminuição ou
manutenção dessa taxa, como Espírito Santo e Santa Catarina.
Chama a atenção o grande crescimento que o estado do Rio
de Janeiro vem apresentando. A crise econômica por que
passa o estado piora os índices de criminalidade e afeta suas
condições de combatê-la. Um plano de enfrentamento ao roubo
de cargas começou a ser discutido pelo governo no final de
julho.
Já o estado de São Paulo não passa pela mesma falência
financeira mas registrou pelo quinto trimestre consecutivo
aumento em sua taxa. Portanto, a tendência é de aumento
desses crimes e essas regiões críticas merecem toda a atenção
por parte dos transportadores e embarcadores.
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Observação Sobre Dados da SensiGuard
Security Services
Em linhas gerais, as estatísticas deste relatório
derivam de dados coletados pelo Centro de
Inteligência Logística da SensiGuard, além de outras
fontes confiáveis. O Centro de Inteligência coleta
dados de roubo de carga e de risco na Cadeia de Suprimentos
de diversas fontes em várias partes do mundo, incluindo a base
de dados da SensiGuard Security Services, clientes, órgãos
de segurança, organizações do setor, empresas de seguros e
boletins de notícias, dentre outras fontes. Este relatório oferece
uma análise de dados coletados ao longo do período ao qual
se aplica, oferecendo uma perspectiva geral sobre o roubo de
cargas e riscos ao longo da cadeia logística no mundo todo.
Cabe destacar que os roubos de carga muitas vezes não são
denunciados. Portanto, os números totais para um determinado
país ou região são provavelmente maiores que os citados neste
relatório. Além disso, cabe notar que as circunstâncias de
roubos de carga e os tipos de riscos globais frequentemente
mudam, às vezes rapidamente, de forma que podem fazer
com que os fatos e opiniões expressos não sejam mais válidos.
Portanto, o grau de confiança nas informações providas neste
relatório é de exclusivo critério de cada organização.

Sobre a SensiGuard Security Services
A SensiGuard Security Services é líder global no fornecimento
de serviços de segurança logística, oferecendo soluções de
rastreamento e monitoramento que proveem às empresas
segurança no transporte, transparência e integridade da cadeia
de suprimentos desde sua origem até seu destino.
Utilizando-se tecnologias para visualização em tempo real
e soluções multifacetadas, os clientes podem monitorar
ativamente suas cargas em qualquer etapa da cadeia global de
suprimentos, a fim de reduzir os riscos associados com roubo,
deterioração, fraude, dentre outros. Com operações em todo o
mundo, a SensiGuard Security Services tem condições únicas
de oferecer serviços regionalmente em diferentes cadeias de
suprimentos.
No Brasil, a SensiGuard Security Services Internacional vem
inovando e trouxe para o mercado local o produto EFS Program
(Electronic Freight Security), que visa garantir o transporte seguro
de sua carga, baseado em uma visão moderna de tecnologia
e processos, ampliando o conceito de segurança. O programa
trabalha com o incremento do uso da tecnologia em detrimento
do uso de escolta, atividade que expõe os agentes a riscos
potenciais e o Embarcador a riscos de reclamações trabalhistas,
buscando minimizar os riscos de perdas financeiras em todo
o escopo da operação. O EFS Program presa não só pela
segurança da mercadoria, mas também pelo aspecto humano
envolvido e possibilita ao Embarcador a diminuição de custos
diretos e indiretos
A SensiGuard Security Services é parte da Sensitech, Inc.,
um provedor líder em soluções de visibilidade da cadeia
de suprimentos, permitindo aos líderes globais nos setores
farmacêutico, alimentício e industrial, rastrear e monitorar seus
ativos ao longo da cadeia de suprimentos, a fim de proteger a
integridade de produtos sensíveis à temperatura. A Sensitech
é uma empresa com SO 9001:2008 baseada em Beverly,
Massachusetts, USA, com mais de 35 locais de vendas, serviço
e distribuição em todo o mundo. A Sensitech é parte da UTC
Climate, Controls & Security, uma unidade do Grupo United
Technologies (NYSE: UTX), um fornecedor líder em sistemas
aeroespaciais e de construção industrial no mundo todo.
Para mais informação sobre SensiGuard Security Services,
acessar www.sensitech.com
Para receber alertas, boletins e relatórios do nosso Centro de
Inteligência, favor acessar e cadastrar-se em nosso website
SensiGuard Supply Chain Intelligence Center

As informações contidas neste documento são de propriedade da Sensitech Inc. Elas não podem ser vendidas ou utilizadas para o desenvolvimento de qualquer tipo de negócio, sem o consentimento
prévio, por escrito, da Sensitech Inc. A Sensitech Inc. encoraja os leitores a usarem estas informações para as atividades de prevenção de roubos de carga, bem como a compartilhá-las, em sua
totalidade, com colegas que também possam ser beneficiados nesse mesmo sentido..
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